
Gesponsord door de Rotary Vlaardingen80 konden wij een  
een schenking in geld van €1500,- aan het ziekenhuis doen,
zodat zij een kleine watertoren konden bouwen. Deze
kleine watertoren was erg nodig. De industriële wasma-
chine van het ziekenhuis kreeg namelijk  onvoldoende 
toevoer van water, waardoor de wasmachine steeds
stilviel. De bestaande waterleiding kon echter niet worden 
aangepast om voldoende waterdruk te leveren. Met de 
nieuwe watertoren kan de ziekenhuiswas gelukkig weer 
hygienisch schoon worden gewassen. 

Een schenking van €1285,- aan het ziekenhuis om een
battery-pack te kopen voor het Chilema Health Center
(onderdeel van het St. Luke’s Hospital). Deze schenking
konden wij doen dankzij de actie van Eva Stortelder
(arts in Malawi) die sponsors heeft opgeroepen te
geven voor dit doel. Daar is zo’n battery-pack nood-
zakelijk om bijvoorbeeld bij nachtelijke bevallingen
voldoende licht te geven aan de hulpverleners.
Er zijn ook kosten geweest. We proberen dat altijd te
beperken, maar dit jaar vallen de kosten wat hoger uit.
De kosten zijn  in totaal €2121,-. Dit waren drukkosten, de 
kosten voor de hosting van onze website, maar vooral de 
al veel eerder geplande bouw van onze nieuwe website.

Zoals u van ons gewend bent zijn er geen vergoedingen 
(ook niet voor kosten) in welke vorm dan ook, betaald aan 
de bestuursleden.

Hospital Seasons

Eva Stortelder, tropenarts St. Luke’s Mission Hospital.

Een jaar heeft z’n seizoenen, maar het ziekenhuis in
Malawi ook. Elke tijd brengt namelijk weer z’n eigen
ziektebeelden mee en je ziet niet het hele jaar door
dezelfde problemen, zoals het in Nederland meer het
geval is. Hoewel wij natuurlijk hooikoorts kennen en 
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Voorwoord
We hebben dit jaar veel giften gekregen, waaronder
een heel grote gift. Daar zijn we erg blij mee. Dat was de 
reden dat wij dit jaar wat meer konden doen dan andere 
jaren. In het overzicht van de penningmeester leest u wat 
er in 2013 dankzij uw hulp is gedaan om het ziekenhuis te
helpen. De wasmachine werkt inmiddels optimaal met
behulp van een watertoren. Er is een x-ray machine
(röntgenapparaat)  gestuurd naar de tandartsafdeling van 

het ziekenhuis. Ook staat 
er een battery-pack (accu)  
in een health-centre van 
het ziekenhuis, zodat bij 
nachtelijke bevallingen
genoeg verlichting voor-
handen is. Verder leest u 
in de nieuwsbrief een en
ander over de dagelijks 

gang van zaken in het ziekenhuis. Wij zijn alle donateurs
heel dankbaar voor hun giften. Met uw hulp heeft u iets 
gedaan voor de allerarmsten in Malawi. Namens hen
ontzettend bedankt.

Met vriendelijk groet,
André Brockhus

Van de Penningmeester

Overzicht van de fi nanciën.

Beste donateurs. 
Fijn dat u in 2013 weer heeft gegeven. Met uw hulp is 
het gelukt om dit jaar voor €48.230,- aan medicijnen te 
versturen naar Malawi. Op dit moment (eind januari /
begin februari) is er ook weer een grote zending onderweg 
naar Malawi. Tevens hebben wij in overleg met het zieken-
huis de volgende schenkingen gedaan: 

Aanschaf en het versturen van een tweedehands X-
ray machine voor de tandheelkundige afdeling van het
ziekenhuis.
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de griepprik hebben ingevoerd, kun je in Malawi echt
spreken van ‘hospital seasons’.

Rond november bijvoorbeeld, rijpen de mango’s in
trossen aan de grote hoge bomen. De bomen zijn van
niemand (of van iedereen) en de mango’s kunnen gratis
worden geplukt. Daar zit dus business in voor de
gemiddelde Malawiaan, bijvoorbeeld hier in de regio
Zomba waar meer dan de helft van de mensen onder de
zogenaamde armoedegrens van $1,25 per dag leeft.
Mango’s leveren niet veel op, maar genoeg om er moeite
voor te doen om ze te verzamelen. Vooral kinderen
klimmen hoog de bomen in om ze te plukken, en vallen er
soms uit, resulterend in de ‘manofractures’. Gebroken 
boven-beentjes worden gestabiliseerd in wekenlange 
‘tractie’ en in het mangoseizoen liggen er vaak kinderen
met botbreuken in het ziekenhuis.
Hierna komen de regens, waar men dan nog met 
smart op zit te wachten, met hun eigen ellende.
Door toename van het water en de ondiepe plasjes
rondom de huizen, wordt de leefomgeving voor de
malariamug een stuk aangenamer. De extra broedplaat-
sen zorgen voor een explosieve toename aan muggen
en daarmee malariapatiënten in het ziekenhuis.
Kinderen worden het vaakst getroff en door hersen-
malaria, en ernstige bloedarmoede is ook een gevreesde 
complicatie. Niet zelden moet er dan een bloedtransfusie 
plaatsvinden, wat niet altijd lukt omdat veilig (infectievrij) 
donatiebloed in Malawi schaars is. Met behulp van een
Nederlandse vrijwilligersorganisatie in Zomba heeft
St. Luke’s een maandelijks donatieproject opgezet,
waardoor we meestal gewaarborgd zijn van een voorraad
voor bloedtransfusie.
De regens helpen de dorstige akkers om de gewassen 
te laten groeien. De meeste Malawianen hebben hun
eigen landje en verbouwen hun eten, dat bestaat uit
groenten, pap van mais en soms aardappelen of rijst, zelf. 
Hout verzamelen kost ook niets, en op een vuurtje wordt 
het vaak vegetarische maal bereid. Maar men is ook dol 
op vis, die gevangen wordt in een van de grote meren 
in het land. Voor de vissers zijn er aanzienlijke gezond-
heidsrisico’s; naast de aanvallen door wilde beesten 
als krokodillen, nijlpaarden en slangen, lopen ze vrijwel
altijd de bilharzia-parasiet op die in de zoete wateren hier
voorkomt. In een verwaarloosd stadium kan dit leiden 
tot darm- of blaaskanker. Meer seizoensgebonden is
cholera, dat in de ondiepe meren geregeld tot een
uitbraak onder vissers heeft geleid, met een epidemie van
diarree en uitdroging tot gevolg. Een enorme uitdaging voor
het gezondheidssysteem hier, dat met beperkte middelen
toch in staat is levensreddend te handelen in zo’n nood-
situatie.
In het koele seizoen, als het in Nederland eindelijk zomer 
wordt, maken mensen vuur in huis om warm te blijven.
De huizen zijn klein en hebben vaak maar één of twee
kamers, waardoor hele gezinnen samengepakt om het 
open vuur zitten. Brandwonden zijn dan veelvoorkomend 
en in het ziekenhuis is het zorg om infectie en uitdroging 
van deze patiënten tegen te gaan. In een later stadium zijn 
huidtransplantatie en het voorkomen van zogenaamde 
contracturen, het belangrijkst.
Door een dip in de weerstand en het dicht op elkaar
leven van mensen in dit koele seizoen, is de trans-
missie van bacteriën hoger en zien we meer patiënten

met longontsteking en ook hersenvliesontsteking.
Afgelopen juli raakten we door onze voorraad
intraveneuze antibiotica heen, en door schaarste in het 
land en gebrek  aan fondsen in het ziekenhuis, konden
we wekenlang geen medicijnen kopen. Groot was onze 
dank toen in augustus de medicijncontainer van de
Stichting St. Luke’s uit Nederland in Malosa arriveerde en
de schappen van de apotheek weer konden worden
aangevuld. 
De donaties die Stichting St. Luke’s (on-line) ontvangt 
worden direct omgezet in medicijntransporten voor het 
ziekenhuis hier in Malawi, waardoor ze zonder omweg bij 
de patiënten terechtkomen, die het zo hard nodig hebben.
Namens alle medewerkers van St. Luke’s Hospital
willen we de donateurs van Stichting St. Luke’s enorm
bedanken voor hun niet-afl atende bijdragen en steun en
hen oproepen ons niet te vergeten en de website en
facebookpagina te blijven delen met familie, vrienden,
bekenden en collega’s.
Help ons de hospital seasons door!
Zikomo Kuambiri
Uit de lokale St. Luke’s  Mission Hospital Nieuwsbrief:
Achtergrondinformatie St. Luke’s Hospital
In 1964 opende het ziekenhuis zijn deuren in het
Traditionele Autoriteit Gebied Malemia in het Zomba
district, een paar meter van de geasfalteerde Zomba -
Liwonde weg, ongeveer 25 km van Zomba en 23 km 
van Liwonde. St. Luke’s  Mission Hospital heeft 5
gezondheidscentra en dient als een verwijsziekenhuis
van Zomba en Machinga district. St. Luke’s  Hospital
heeft 145 bedden en bedient meer dan 30.000 patiënten
uit de eigen omgeving en 90.000 uit de daar omliggende 
gebieden. Ondanks het feit dat het een missiezieken-
huis betreft waarbij een kleine bijdrage voor behandeling
wordt verwacht, leeft meer dan 50% van de inwoners
onder de armoedegrens, d.w.z. minder dan $1,25 per dag.
Meer dan 80% van de mensen zijn afhankelijk van
kleinschalige landbouw voor hun dagelijkse voor-
zieningen. St. Luke’s  Hospital voorziet in een diversiteit 
aan klinische en poliklinische en ook outreach-activiteiten.
Er zijn 4 klinische afdelingen: afdeling mannen, afdeling
vrouwen, kinderafdeling en verloskunde. Er is ook een 
operatiekamer waar voornamelijk keizersneden en ande-
re chirurgische procedures plaats vinden. De poliklinische
afdeling heeft een aantal spreekkamers waarbij
afwijkingen en ongemakken behandeld kunnen
worden. De moeder-en-kind afdeling is hier ook
gevestigd, waarbij diensten als gezinsplanning, consul-
tatiebureau en zwangerschapscontroles plaatsvinden.
De vijf aan het St. Luke’s verbonden plattelandsgezond-
heidscentra zijn verspreid over drie districten:
Chilipa en Nkasala in Zomba district, Gawanani en 
Mposa in Machinga district en Matope in Neno district.
Diensten in het ziekenhuis en de gezondheid-
scentra wordenaangeboden zonder winstoogmerk.
Dit is uitdagend, gezien het feit dat het ziekenhuis regel-
matig tegen fi nancieel beperkingen aanloopt, waarbij een
tekort aan geneesmiddelen en medische hulpmidde-
len ontstaat. In de loop 
der jaren is het ziekenhuis 
sterk afhankelijk geworden 
van giften, grotendeels uit
Engeland en Nederland.



St. Luke’s  behandelt olifantslachtoff er
Op de ochtend van 5 juni 
2013 leefden de inwoners 
in de omgeving van het 
ziekenhuis in angst nadat 
bekend werd gemaakt 
dat een olifant het gebied
terroriseerde nadat deze 
ontsnapt was uit het
Liwonde Nationale Park, ongeveer 23 km naar het
noorden. Men dacht dat het alleen een gerucht betrof,
totdat getuigen zagen dat het eerste slachtoff er met
veel bloedverlies naar het St. Luke’s Hospital werd
gebracht. Esnart Richard, 29 jaar oud, kwam haar lot
tegen toen zij haar gewoonlijke  landbouwwerkzaam-
heden deed op het land. Zij zag de olifant tevoorschijn
komen. Eerst dacht ze dat het een  bewegende woning”
betrof die haar benaderde. Maar direct daarna zag zij dat
het een olifant was. Dit vertelde Esnart aan dr. Eva op de
dag van haar ontslag tien dagen later. De olifant kegelde
haar omver en rolde haar tussen zijn voorpoten.
Toen heeft hij haar gestoken met zijn slagtand in haar buik
en is weggehold, haar levens gevaarlijk verwond 
achterlatend. Esnart is getrouwd, heeft vier kinderen
waarvan de jongste tien maanden oud, die ze ook 
op haar rug droeg tijdens het noodlottig incident.
Zij is vol lof over het St. Luke’s Hospital, over de opvang
en behandeling van haar ernstige letsels.
Zonder deze had zij kunnen overlijden, zegt ze.
St. Luke’s  wil graag dr. Frans Zoetmulder, chirurg uit 
Zomba, bedanken voor zijn snelle hulp. Drie dagen
later werd de olifant gedood in Nasawa gebied, ongeveer
30 km van Malosa. Tegen de tijd dat de olifant gedood 
werd, had hij veertien mensen gewond en drie gedood. 
Een van hen was de veldopzichter, die had geprobeerd 
het beest uit te schakelen; hij overleed op weg naar het 
ziekenhuis. Voor mensen uit Malosa en omgeving staat 
deze dag in hun geheugen gegrift, zij hadden zich in hun 
huis opgesloten nadat ze getuige waren van de wonden 
van Esnart en de dood van de veldopzichter.

Men at work, the water tower project
Een nieuw lied wordt gezongen in St. Luke’s  Hospital 
dankzij Rotary Vlaardingen in Nederland die het bouwen 
van de watertoren met 2.000 liter capaciteit fi nancier-
de, om waterdruk op te bouwen voor hun wasmachine.
Vóór dit project had St. Luke’s  Hospital, dat water
gebruikt uit de Malosa bergen, een probleem met de lage 
waterdruk waardoor de  wasmachine, ook een grote gift 
van Rotary Vaardingen, niet gebruikt kon worden.
Door deze watertoren is de druk nu in orde en kon de 
wasmachine eindelijk in gebruik genomen worden.

Foto’s: bouw van de watertoren door de
onderhoudsdienst van het ziekenhuis.

Werkplaats onderhoudsdienst
De mannen van de onderhoudsdienst hebben helaas 
geen plek die zij hun werkplaats kunnen noemen. Er is 
alleen maar een kleine kamer maar  geen adequate werk-
ruimte en ook niet genoeg geschikt gereedschap of mate-
rialen. St. Luke’s  Hospital heeft behoefte aan een goede 
werkplaats met gereedschap voor deze hardwerkende 
mannen, dus zoeken we een weldoener om ons te helpen 
met het realiseren van deze droom.

Verbeter verloskundige hulp
Malawi is één van de ontwikkelingslanden die samen 
met de rest van de wereld meewerkt aan het bereiken 
van de Millennium Ontwikkelingen Doelen, ”Millennium
Development Goals” oftewel MDG’s. Om deze te berei-
ken rekent de overheid van Malawi op partners en belang-
hebbenden die hand in hand samenwerken om deze
doelen te bereiken. St. Luke’s Hospital is een van deze 
overheidspartners om de Millennium Ontwikkelingen
Doelen te vervullen. Er zijn een aantal doelen waar 
het ziekenhuis zijn best voor doet, maar één van 
deze is doel nr. 5: ”Verbeter verloskundige hulp”.
St. Luke’s Hospital is zich zeer bewust van dit doel, wat 
o.a. blijkt uit” Service Level Agreement” (SLA) dat het
ziekenhuis en overheid van Malawi hebben getekend
om zwangere vrouwen gratis te behandelen, ondanks dat 
St. Luke’s een missieziekenhuis is.

Het slachtoff er (rechts) met haar pleegmoeder bij St. Luke’s  Hospital

Gedane arbeid! 
Het team en slachtoff er een week later.



Zwangere vrouwen verdienen de beste plaats voor een 
veilige baring dus er is motivatie voor klinische beval-
lingen. De afdeling Verloskunde van St. Luke’s zou een
kleine renovatie moeten ondergaan om up-to-date te 
blijven om patiënten te motiveren in het ziekenhuis te 
bevallen,  in een veilige setting met een  betrouwbare  
goede service. Ook is daarbij ernstig behoefte aan een 
draagbaar echoapparaat voor goede diagnostiek-tijdens
baringen en om overbodige keizersneden te voorkomen.
Er vinden in St. Luke’s  vijf á tien geboortes per dag plaats, 
dat zijn dan 150 geboortes per maand. Vijftien van deze 
bevallingen eindigen met een keizersnede.
 
Elektriciteit van zonne-energie, ons enige hoop
St. Luke’s  Hospital als een verwijsziekenhuis heeft ook
vijf plattelandsgezondheidscentra onder zijn hoede.
Door de geografi sch positie van deze buitengewesten en 
omdat dit de meest verlaten gebieden van het land zijn,
is er in veel gebieden geen elektriciteit, waardoor
zonne-energie de enige hoop is voor mensen. Van de
vijf gezondheidscentra zijn er  drie afhankelijk van ener-
gie van de zon. Het St. Luke’s streeft naar  goede werk-
omstandigheden voor het personeel. Niet alleen in het
ziekenhuis, maar vooral ook in de buitengebieden zodat 
deze bemand kunnen blijven en ook daar goede zorg 
geleverd kan blijven worden. Beeld je bijvoorbeeld maar 
in hoe een vrouw moet baren als het donker is zonder 
elektriciteit.  Om dit te bereiken zijn sommige van deze 
plattelandsgezondheidscentra inmiddels voorzien van
genoemde zonne-energie.  Momenteel zoekt het
St. Luke’s nog steeds naar bronnen voor een elektrici-
teits- project in nog één gezondheidscentrum. Dank aan 
alle partners die hen helpen nu en in de toekomst.

Thank you! Zikomo! Dank jullie wel!
Het St. Luke’s  Hospital wil graag alle donateurs
hartelijk bedanken voor hun continue hulp voor
ontwikkeling en dagelijkse runnen van het ziekenhuis.
Zij wil u er van verzekeren dat uw hulp, fi nancieel,
materieel of moreel, veel helpt om hulpbehoevende
Malawianen te bereiken. Het ziekenhuis wil u laten weten 
dat zij de steun niet als vanzelfsprekend ervaren en  zorg- 
dragen voor tijdige en nuttige terugrapportage over de
besteding van giften voor het ziekenhuis. 
De foto geeft een gedeelte van jullie ondersteuning 
van het ziekenhuis weer, de wasmachine binnen en de
watertank ver rechts, beiden gesponsord door Rotary 
Vlaardingen in Nederland.

De operatiekamer krijgt nieuw gezicht
Het operatiekamer onderhoud is gestart dankzij twee stu-
dentes: Judith Horenblas en Jony van Hilst.

In de toekomst hebben we een tweede operatiekamer
nodig om beter voorbereid te zijn op spoedbehandelin-
gen.

De bestuurssamenstelling voor het jaar 2014 is gewijzigd.

André Brockhus is nu penningmeester.
Theo Zijp is nu voorzitter.
Gerard IJdema is nu bestuurslid. 

Samenstelling Bestuur:

Theo Zijp
Voorzitter

André Brockhus
Penningmeester

Gerard IJdema

Yvonne Smits
Secretaris

Michael Fennema Conny van der
Vaart-Seen

De bestuursleden van de Stichting St. Luke’s Hospital
ontvangen geen vergoedingen voor hun werk.

Doneer nu:
U kunt uw gift overmaken op:

NL82 INGB 0003 4802 62 (stortingen bij voorkeur naar de ING)
NL84 ABNA 0574 7140 57 (projectrekening)

Adres: Geelvinkbaai 58 2904 BC Capelle a/d IJssel

of direct via de website: http://www.stlukes.nl/pgs/steunons.php


